
 

 
Αριθµός Απόφασης  188/2017 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από τα πρακτικά της αριθ. 10ης /27-09-2017 
έκτακτης  συνεδρίασης του ∆.Σ. 

∆ήµου ∆ίου -  Ολύµπου. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Λήψη απόφασης για απόδοση φόρου τιµής στον 
εκλιπόντα επικεφαλής  της Μείζονος  Μειοψηφίας του 
∆ήµου ∆ίου – Ολύµπου, Γεώργιο Φαρµάκη 

 
Στo Λιτόχωρο και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα στις 27-09-2017, ηµέρα 

Τετάρτη και ώρα 19:00, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του 
∆ήµου ∆ίου - Ολύµπου, ύστερα από την  µε αριθ. πρωτ. 16909/27-09-2017 πρόσκληση 
τoυ Προέδρου η οποία απεστάλη ηλεκτρονικά στον κάθε σύµβουλο χωριστά σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και σε σύνολο είκοσι επτά (27) 
µελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι  (26), οι παρακάτω αναφερόµενοι : 

                        ΠΑΡΟΝΤΕΣ          ΑΠΟΝΤΕΣ 

1 Γαλάνης Αστέριος 14  Σαλιώρα   Ελένη         
2 Καλαϊτζής   Αθανάσιος     15 Βακουφτσή Ειρήνη            
3 Πούλιος Ιωάννης                       16 Μόχλα  Ευαγγελία        
4 Φόλιος ∆ιονύσιος  17   Αγαθαγγελίδης Κυριάκος   
5   Παπαµιχαήλ Αθανάσιος                         18   ∆ηµητριάδης Κων/νος   
6 Γιάννακα    Ελένη  19   Βροχαρίδης Βασίλειος        
7 Ζτάνης Γεώργιος  20 Πουρλιώτης ∆ιονύσιος   
8 Γρεβενίτης Ευάγγελος  21 Νούλα Σοφία   
9 Σιώκας Θεόδωρος  22   Γουλάρας ∆ηµήτριος   
10 Λάππας Νικόλαος          23 Τσιµήτρη  Μαρία   
11 Χαρέλας Σταύρος  24 Λαπάτσης Νικόλαος   
12 Μπαµπανίκας Νικόλαος  25 Κουρίτα Αικατερίνη   
13 Κλιτσινίκου  Αικατερίνη           26 Ρεµπατσιός Αριστείδης   
      

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ∆ηµοτικός υπάλληλος Μπατζικώστας ∆ηµήτριος  
για την τήρηση των πρακτικών.  

Με την παρουσία του ∆ηµάρχου κ. Κων/νου ∆ηµόπουλου, ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

Πριν την συζήτηση του θέµατος ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ανέφερε ότι µε 
την σηµερινή αναγγελία του απρόσµενου θανάτου του επικεφαλής της Μείζονος  Μειοψηφίας 
του ∆ήµου ∆ίου – Ολύµπου, Γεωργίου  Φαρµάκη κρίθηκε επιβεβληµένη η σύγκλιση έκτακτης 
κατεπείγουσας συνεδρίασης προκειµένου το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ίου - Ολύµπου να 
αποτίσει φόρο τιµής για τον εκλιπόντα.   

 Για αυτό το λόγο ζήτησε από το Σώµα να αποφανθεί για το έκτακτο και κατεπείγον 
χαρακτήρα του θέµατος προς συζήτηση.  

Στην συνέχεια έλαβε τον λόγο ο ∆ήµαρχος ο οποίος ανέφερε τα εξής: 
«Ο εκλιπών διακρίθηκε για την ευσυνειδησία, το ήθος, την εντιµότητα και την 

αφοσίωσή του στην πρόοδο και στην ανάπτυξη του ∆ήµου µας, υπηρετώντας µε πάθος την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση επί δύο δεκαετίες  από πάρα πολλές θέσεις συµπεριλαµβανοµένης και 
αυτής του ασκούντος καθήκοντα ∆ηµάρχου.  

Προκειµένου να αποτίσουµε τον οφειλόµενο φόρο τιµής στον εκλιπόντα Γεώργιο 
Φαρµάκη, εισηγούµαι στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο: 

1. Να απονείµει φόρο τιµής στον εκλιπόντα Γεώργιο Φαρµάκη, επικεφαλής της 
Μείζονος Μειοψηφίας, ο οποίος άσκησε και καθήκοντα ∆ηµάρχου. 

2. Να εκφράσει την βαθιά του θλίψη και τα ειλικρινή του συλλυπητήρια προς 
την οικογένεια του εκλιπόντος. 

3. Να τεθούν οι σηµαίες  µεσίστιες σε όλα τα δηµοτικά κτίρια. 
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4. Να διακοπεί η λειτουργία των  υπηρεσιών  του ∆ήµου από την 12η 
µεσηµβρινή, κατά την ηµέρα της εξόδιου ακολουθίας (Πέµπτη 28-9-2017), 
σε ένδειξη πένθους και ελάχιστου φόρου τιµής προς τον εκλιπόντα. 

5. Να αναβληθούν οι προγραµµατισµένες συνεδριάσεις του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου στις 28-9-2017. Οι συνεδριάσεις θα πραγµατοποιηθούν την 
Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2017, την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο µε τις ίδιες 
προσκλήσεις. 

6. Αντί στεφάνου να κατατεθεί σε κοινωφελές ίδρυµα του ∆ήµου ποσό που θα 
αποφασιστεί στο επόµενο ∆ηµοτικό Συµβούλιο στην µνήµη του εκλιπόντος. 

7. Να ορίσει την εκπροσώπηση του ∆ήµου ∆ίου – Ολύµπου στην εξόδιο 
ακολουθία από τον ∆ήµαρχο και σύσσωµο το ∆ηµοτικό συµβούλιο. 

8. Να ορίσει τον ∆ήµαρχο  του ∆ίου – Ολύµπου για να  εκφωνήσει τον 
επικήδειο  λόγο. 

9. Να αναλάβει  ο ∆ήµος τη δαπάνη   για την κηδεία του  εκλιπόντος».  
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ίου - Ολύµπου µετά από  διαλογική συζήτηση. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ    

 

Α. Εγκρίνει την συζήτηση του θέµατος της ηµερησίας διάταξης ως έκτακτο και 
κατεπείγον, λόγω του θανάτου του επικεφαλής  της Μείζονος  Μειοψηφίας  του ∆ήµου 
∆ίου – Ολύµπου, Γεωργίου  Φαρµάκη. 

Β. 1. Αποτίει φόρο τιµής στον εκλιπόντα Γεώργιο Φαρµάκη, επικεφαλής της   
           Μείζονος Μειοψηφίας ο οποίος άσκησε και καθήκοντα ∆ηµάρχου. 

2. Εκφράζει την βαθιά  του θλίψη και τα ειλικρινή του συλλυπητήρια προς την 
οικογένεια του εκλιπόντος. 

3. Εντέλει τους υπεύθυνους να θέσουν τις σηµαίες µεσίστιες σε όλα τα 
δηµοτικά κτίρια. 

4. ∆ιακόπτει τη λειτουργία των  υπηρεσιών  του ∆ήµου, από την 12η 
µεσηµβρινή, κατά την ηµέρα της εξόδιου ακολουθίας (Πέµπτη 28-9-2017), 
σε ένδειξη πένθους και ελάχιστου φόρου τιµής προς τον εκλιπόντα. 

5. Αναβάλλει τις προγραµµατισµένες συνεδριάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
στις 28-9-2017. Οι συνεδριάσεις θα πραγµατοποιηθούν την Τετάρτη 4 
Οκτωβρίου 2017, την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο και σύµφωνα µε τις αριθµ. 
πρωτ. 16360/22-9-17 και 16407/22-9-2-17 προσκλήσεις. 

6. Αντί στεφάνου να κατατεθεί σε κοινωφελές ίδρυµα του ∆ήµου ποσό που θα 
αποφασιστεί στο επόµενο ∆ηµοτικό Συµβούλιο στην µνήµη του εκλιπόντος. 

7. Ορίζει ως εκπροσώπους του ∆ήµου ∆ίου – Ολύµπου στην εξόδιο ακολουθία 
τον ∆ήµαρχο και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

8. Ορίζει τον ∆ήµαρχο ∆ίου – Ολύµπου να εκφωνήσει τον επικήδειο λόγο. 
9. Αναλαµβάνει  ο ∆ήµος τη δαπάνη   για την κηδεία του  εκλιπόντος. 

 
Η παρούσα απόφαση να επιδοθεί στην οικογένεια του εκλιπόντος, να αναρτηθεί 

στο πρόγραµµα «∆ιαύγεια» και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και να δηµοσιευθεί στα ΜΜΕ. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 188/2017 

Το πρακτικό αυτό, αφού συντάχθηκε, υπογράφεται ως εξής : 
    Ο Πρόεδρος                                                                 Τα µέλη   
     υπογραφή                                                                   υπογραφή                                      

                                   Ακριβές απόσπασµα 
Λιτόχωρο  27-09-2017  

Ο Πρόεδρος 
 

Παπαµιχαήλ Αθανάσιος 
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